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PRZEPISY OGÓLNE 
§ 1 

1. Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży węgla przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. 
w Katowicach w trybie aukcji elektronicznych. 

2. O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
a) Oferencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę (art.431 k. c; art. 4 ust. 1 ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej) mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który ubiega się o zakup węgla i złożył wniosek 
o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla. 

b) Komisji ds. aukcji elektronicznych (Komisja) – należy przez to rozumieć osoby 
powołane do przygotowania, przeprowadzenia i zatwierdzenia aukcji elektronicznych 
na sprzedaż węgla. 

c) Aukcji elektronicznej  na sprzedaż węgla (aukcja) – należy przez to rozumieć tryb 
sprzedaży węgla, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, Oferenci składają kolejne korzystniejsze oferty 
(postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. 

d) Regulaminie aukcji (Regulamin) – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin 
aukcji elektronicznych na sprzedaż węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.”  

e) Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę o najwyższej cenie 
uzyskanej w danej aukcji elektronicznej. 

f) Zgłoszeniu należy przez to rozumieć – zgłoszenie do sprzedaży węgla przygotowane 
przez Dyrektora Biura Zgłaszającego wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

g) Ogłoszeniu - Specyfikacji węgla przeznaczonego do sprzedaży w trybie aukcji 
elektronicznych (specyfikacja) – należy przez to rozumieć załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu  określającej przedmiot aukcji, warunki udziału, pełniącej również funkcję 
ogłoszenia. 

h) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Oferenta o dopuszczenie 
do udziału w aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla wg załącznika nr 3 Wniosek może 
obejmować jedną lub kilka aukcji. 

i) Decyzji – należy przez to rozumieć Decyzję Komisji ds. aukcji elektronicznych 
w sprawie zatwierdzenia wyników aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla (załącznik   
nr 6). 

j) Organizatorze – należy przez to rozumieć Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. 
k) Koordynatorze ds. aukcji elektronicznych (Koordynator ) - należy przez to rozumieć 

osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem aukcji elektronicznych, powołaną przez Przewodniczącego Komisji. 

l) Zamówieniu na sprzedaż węgla - (Zamówienie) należy przez to rozumieć zamówienie 
składane po każdej wygranej aukcji wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 7 (dotyczy 
Pośredniczącego Podmiotu Węglowego PPW) lub załącznikiem nr 7 A (dotyczy 
Finalnego Nabywcy Węglowego FNW). 

3. Organizator przygotowuje i przeprowadza aukcję, w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Oferentów. 

4. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem aukcji na sprzedaż węgla 
wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 
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KOMISJA DS. AUKCJI ELEKTRONICZNYCH 
§2 

1. Za przygotowanie, przeprowadzanie i zatwierdzenie wyników aukcji odpowiada Komisja. 
2. Zadaniem Komisji jest sporządzenie specyfikacji, przeprowadzenie kwalifikacji, ocena 

spełnienia przez Oferentów warunków udziału w aukcji, przeprowadzenie aukcji 
i zatwierdzenie jej wyników w formie Decyzji (załącznik nr 6). 

3. Dla sprzedaży węgla w trybie aukcji powołuje się: 
1) Komisję ds. aukcji sprzedaży węgla w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji - Dyrektor Biura ds. Rynku Komunalno-Bytowego (HP), 
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Dyrektor Biura Organizacji Sprzedaży (HO), 
c) Koordynator - powołany przez Przewodniczącego Komisji pracownik Biura ds. Rynku 

Komunalno-Bytowego (HP), 
d) Członek Komisji -  Dyrektor Biura Marketingu i Analiz (HM), 
e) Członek Komisji - Dyrektor Biura Logistyki Sprzedaży i Jakości Węgla (HJ). 

4. Wykonywanie zadań przez poszczególnych członków Komisji odbywa się osobiście. 
5. Udział członków Komisji w pracach Komisji traktowany jest na równi z innymi obowiązkami 

pracowniczymi. 
6. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. Zastępca Przewodniczącego Komisji pełni 

obowiązki Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności. 
7. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

a. wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie, 
b. podział prac pomiędzy członków Komisji, 
c. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji aukcji. 

8. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 
a. przygotowanie Ogłoszenia - specyfikacji węgla (załącznik nr 2), 
b. weryfikacja wniosków o dopuszczenie do wzięcia udziału w aukcjach Oferentów, 

którzy nie mają podpisanej z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. umowy na 
sprzedaż węgla, 

c. sporządzanie protokołu ze wszystkich dokonanych czynności, który powinien 
zawierać, co najmniej: 

− oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego do aukcji, 

− nazwę i adres lub siedzibę Oferentów, 
− podpisy członków Komisji, 

d. sporządzenie projektu Decyzji zgodnie z załącznikiem nr 6, 
e.  gromadzenie i przechowywanie całości dokumentacji z aukcji. 

9. Komisja ma prawo zmiany warunków aukcji, jej odwołania, a także przerwania bez 
udzielenia przybicia, bez podania przyczyny, zamknięcia aukcji bez dokonania wyboru, 
wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu odbioru węgla.  

10. Dla ważności czynności wykonywanych przez Komisję niezbędny jest udział w jej 
posiedzeniach co najmniej połowy jej składu, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego 
Zastępcy, potwierdzony podpisami na protokole. Postanowienia podejmowane są 
bezwzględną większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku 
równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji - w przypadku absencji 
Przewodniczącego Komisji - decyduje głos Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 
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ZASADY PRZEPROWADZANIA AUKCJI 
§ 3 

1. Postępowanie kwalifikacyjne: 
a) Oferenci, którzy mają podpisaną umowę na sprzedaż węgla z Polską Grupą Górniczą  

sp. z o.o. mogą brać udział we wszystkich aukcjach bez weryfikacji, 
b) Oferenci, którzy nie mają podpisanej umowy na sprzedaż węgla zobowiązani są do 

złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcjach wg załącznika nr 3 niniejszego 
Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami (wymienionymi w specyfikacji - załącznik 
nr 2) w formacie pdf na adres e-mail aukcje.wegiel@pgg.pl, 

c) wynik postępowania kwalifikacyjnego zostanie przesłany Oferentowi drogą e- mailową, 
d) w przypadku pozytywnej weryfikacji Oferent zostanie dodany do bazy powiadomień 

pocztą emailową wszystkich Oferentów dopuszczanych automatycznie do udziału 
w aukcjach. Oferent, który nie wyraża zgody na powiadamianie, zobowiązany jest do 
pisemnego zgłoszenia braku zgody na otrzymywanie powiadomień na adres 
aukcje.wegiel@pgg.pl. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji. 

I.  ZASADY OGÓLNE. 
1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż węgla, o którym mowa w specyfikacji (załącznik nr 2), 

po najkorzystniejszych możliwych do uzyskania cenach rynkowych. 
2. Aukcja odbywać się będzie na stronie internetowej https://aukcje-pgg.coig.biz. 
3. Na stronie internetowej www.pgg.pl w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż 

węgla zamieszczone będą Ogłoszenia o aukcji elektronicznej.  
4. „Ogłoszenie - Specyfikacja węgla przeznaczonego do sprzedaży w aukcji elektronicznej, 

warunki udziału” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu 
dostępne będą do pobrania w Portalu Aukcyjnym jako dokumenty dotyczące aukcji  
z chwilą jej ogłoszenia do momentu jej rozpoczęcia. 

5. Na stronie internetowej www.pgg.pl zakładka Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż 
węgla zamieszczony będzie Regulamin, w którym znajdują się: 

a) wzór Wniosku (załącznik nr 3) - dotyczy Oferentów, którzy nie mają podpisanej 
umowy na sprzedaż węgla, 

b) wzór Umowy (załącznik nr 4 i 4 A) - dotyczy Oferentów, o których mowa w pkt. a) 
powyżej,  

c) wzór Potwierdzenia (załącznik nr 5) wylicytowanej ilości i ceny oraz terminu 
odbioru węgla z wygranej aukcji. 

 
II. WARUNKI UDZIAŁU W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Każdy Oferent ma obowiązek zapoznać się z Opisem postępowania dla uczestników 
aukcji na sprzedaż węgla znajdującego się na stronie internetowej www.pgg.pl zakładka 
Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż węgla. 

2. Każdy Oferent musi posiadać login i hasło do Portalu Aukcyjnego znajdującego się na 
stronie internetowej https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe - jeden login i hasło unikalne 
dla jednej firmy na wszystkie aukcje elektroniczne organizowane przez Polską Grupę 
Górniczą sp. z o.o. 
Każdy Oferent może posiadać tylko jedno aktywne konto w Portalu Aukcyjnym. 
Klientów posiadających aktywne konto w Portalu Klienta obowiązuje ten sam login 
dostępu do Portalu Aukcyjnego. 
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3. W razie utraty, zapomnienia hasła do logowania i/lub licytacji, należy skorzystać  
z mechanizmu przywracania haseł dostępnego w Portalu Aukcyjnym. Po wpisaniu loginu 
(asw… lub uczest…) należy kliknąć „zapomniałem hasła” a następnie wypełnić 
formularz. 

4. Rejestracja nowych Oferentów do Portalu Aukcyjnego odbywa się poprzez wypełnienie  
on-line formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu Aukcyjnym 
https://aukcje-pgg.coig.biz w zakładce - Nowy użytkownik - Aukcje pozostałe.  

5. Podczas pierwszej rejestracji Oferent wypełnia formularz rejestracyjny w Portalu 
Aukcyjnym. Po zarejestrowaniu nowy Oferent zobowiązany jest bezwzględnie 
do wysłania powiadomienia o zarejestrowaniu na adres aukcje.wegiel@pgg.pl.  

6. Koordynator, na podstawie tego powiadomienia aktywuje konto Nowego Użytkownika 
i wysyła login do konta na adres e-mail Oferenta, podany w formularzu rejestracyjnym. 

7. Nadzór nad aktualną bazą Oferentów dopuszczonych do aukcji sprawują Koordynatorzy. 
8. Aukcja testowa służąca do szkolenia w zakresie logowania się do systemu dostępna jest 

na stronie https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe. Po prawidłowym zalogowaniu się w Portalu 
Aukcyjnym możliwe jest skorzystanie z aukcji szkoleniowej na sprzedaż węgla. Wzięcie 
udziału w aukcji szkoleniowej ma charakter jedynie testowy i nie zobowiązuje do zakupu 
węgla. Osoby do kontaktu w sprawie aukcji wskazane są na stronie internetowej 
www.pgg.pl w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż węgla. 

9. Potwierdzenie przez Oferenta uczestnictwa w licytacji w Portalu Aukcyjnym jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez uczestnika aukcji 
loginu i hasła osobom trzecim. 

11. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za niesprawność sprzętu po stronie 
Oferenta. 

III.  PRZEBIEG AUKCJI 
1. Aukcje rozpoczynają się o godzinie wskazanej w Ogłoszeniu o aukcji elektronicznej 

na sprzedaż węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. W ogłoszeniu o aukcji 
znajduje się specyfikacja zgodna z załącznikiem nr 2. 

2. Cena wywoławcza jest ceną netto tj. nie obejmuje podatku VAT i podatku akcyzowego.  
Cena nie obejmuje kosztów transportu węgla. Koszty transportu węgla ponosi zwycięzca 
aukcji. 

3. Cena wywoławcza jest ustalana przez Komisję i nie może być niższa od cen minimalnych 
wynikających z cenników obowiązujących u Organizatora. 

4. W przypadku decyzji Komisji o zastosowaniu niższej cenie wywoławczej od cen 
minimalnych, podlega ona zatwierdzeniu Uchwałą Zarządu Polskiej Grupy Górniczej  
sp. z o.o. 

5. Czas trwania aukcji - 30 minut z uwzględnieniem zapisów ust. 10. 
6. Każda aukcja obejmuje 1 pozycję. 
7. Aukcja odbywa się w formie elektronicznej licytacji, według reguły zwyżkowej. 
8. Komisja ustala do każdej ogłoszonej aukcji minimalne postąpienie za jedną tonę węgla. 
9. Z chwilą wprowadzenia przez Oferenta ceny, Oferent jest nią związany do czasu 

przebicia jej przez inną ofertę, złożoną przez innego Oferenta. 
10. Jeżeli w ostatnich 2 minutach czasu trwania aukcji zostanie złożona nowa oferta, 

to aukcja zostanie przedłużona o 2 minuty dogrywki, licząc od chwili złożenia oferty. 
Jeżeli w czasie dogrywki zostanie złożona nowa oferta, to aukcja zostanie przedłużona 
o kolejne 2 minuty dogrywki. 

11. Każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy oferowana cena jest wyższa 
od aktualnie najwyższej ceny zgodnie z ust. 9. 
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12. Zamknięcie aukcji następuje wraz z upływem czasu, na który przewidziana była dana 
aukcja z uwzględnieniem czasu ewentualnych dogrywek. 

13. Zwycięzcą aukcji zostaje ten jej uczestnik, który w chwili zamknięcia aukcji oferował 
najwyższą cenę. 

14. Po zakończonej aukcji zwycięzca aukcji przesyła na adres aukcje.wegiel@pgg.pl. 
Potwierdzenie (załącznik nr 5) w ciągu 24 godzin od zakończenia aukcji. 

 

UMOWA NA SPRZEDAŻ WĘGLA  
§ 4 

1. Sprzedaż węgla z aukcji realizowana jest: 
a) dla Oferentów posiadających podpisane z Polską Grupą Górniczą  

sp. z o.o. umowy na zakup węgla - na podstawie Zamówień składanych na wylicytowany 
węgiel według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 lub 7A, 

b) dla pozostałych Oferentów - na podstawie pisemnej Umowy Sprzedaży Węgla – Aukcje 
Elektroniczne, zawartej w postaci papierowej lub elektronicznej oraz Zamówień 
składanych do tej umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 lub 7A. 

2. Realizacja sprzedaży węgla z aukcji prowadzona jest  przez Biuro ds. Rynku Komunalno 
-Bytowego.   

3. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 
a)  odmowy/braku potwierdzenia zaoferowanej w aukcji ceny i ilości węgla, 
b) odmowy podpisania Umowy Sprzedaży Węgla – Aukcje Elektroniczne, 
c) braku wystawienia stosownych Zamówień,  

Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania sankcji polegających na naliczeniu kary 
umownej w wysokości 20% wartości netto wylicytowanego węgla będącego przedmiotem 
aukcji. 

4. W przypadku niedokonania zakupu węgla w ilości i okresie określonym na podstawie 
zatwierdzonych wyników aukcji Organizator, w uzasadnionych przypadkach, wyznacza 
dodatkowy, 14 dniowy termin na dokonanie zakupu węgla.  

5. Niedokonanie zakupu węgla w ilości i okresie określonym na podstawie zatwierdzonych 
wyników aukcji  z uwzględnieniem  ust 4 niniejszego paragrafu, może skutkować:  
a) naliczeniem kosztów składowania niezakupionego węgla w wysokości 0,04 zł/t/dobę 

netto za okres od dnia następnego po ostatnim dniu  okresu określonego na podstawie 
zatwierdzonych wyników aukcji z uwzględnieniem  ust 4 niniejszego paragrafu do dnia 
zakupienia całości wylicytowanego węgla nie dłużej niż do 30 dnia licząc od dnia po 
ostatnim dniu tak zdefiniowanego okresu, 

b) naliczeniem kary umownej w wysokości 20% wartości netto niezakupionego węgla 
będącego przedmiotem aukcji po upływie 30 dni licząc od dnia po ostatnim dniu okresu 
określonego na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji z uwzględnieniem  ust 4 
niniejszego paragrafu.   

6. Zapłata kar umownych i kosztów składowania, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego 
paragrafu, nastąpi w terminie 21 dni od daty wezwania Oferenta do ich zapłaty. 

7. Nieodebranie węgla po upływie terminu określonego w  ust 5 b) uprawnia Organizatora do 
sprzedaży osobom trzecim niezakupionego węgla będącego przedmiotem aukcji. Oferentowi 
z powyższego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
§ 5 

1. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zmiany warunków aukcji, jej odwołania a także 
przerwania bez udzielenia przybicia, bez podania przyczyny. 

2. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać gdy odstąpiono od aukcji lub zakończono 
aukcję bez wyboru oferty. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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Załącznik nr 1 
 

Biuro ds. Rynku Komunalno-  Bytowego    Katowice, dnia.………………. 
 
 
 

ZGŁOSZENIE 
do sprzedaży węgla w aukcji elektronicznej z KWK  ……………………w dniu……………. 

 

Lp. 
Sortyment 

węgla 
Klasa 
zbytu 

Wartość 
opałowa 

Qi
r 

Zawartość 
popiołu 

Ar 

Zawartość 
siarki 

St
r 

Ilość 
(t) 

Rodzaj 
transportu 

Termin 
odbioru 
węgla 

Proponowana, 
najniższa cena 

netto bez 
podatku 

akcyzowego i 
podatku VAT 

 (zł/t) 

 
 

Minimalne 
postąpienie 
powinno 
wynosić    

… zł 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 
 
 
 

 
 
 ………………………………………. 

    Dyrektor Biura ds. Rynku Komunalno –Bytowego (HP) 
 
          
 
        Akceptacja: 
 
 
 
 
………………………………             ……………………………. 
Dyrektor Logistyki Sprzedaży i Jakości Węgla (HJ)                  Dyrektor Biura Marketingu i Analiz (HM) 
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Załącznik nr 2 
 
Data ……………… 

 
OGŁOSZENIE – SPECYFIKACJA WĘGLA 

PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
WARUNKI UDZIAŁU 

I. Organizator: 
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o..  ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice 
Biuro ds. Rynku Komunalno-Bytowego 

II.  Aukcja odbywać się będzie  w Portalu Aukcyjnym na stronie internetowej 
 https://aukcje-pgg.coig.biz 

III.  Przedmiot aukcji.  
1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż węgla wg poniższej specyfikacji: 

 

Lp Data  
aukcji 

KWK 
Sortyment 

węgla 
Klasa/ 

przedział 

Wartość 
opałowa 

Qi
r 

Zawartość 
popiołu 

Ar 

Zawartość 
siarki 

St
r 

Rodzaj 
transportu 

Tonaż do 
licytacji 

(t) 

Cena 
wywoławcza 

netto 
(zł/t) 

Termin 
odbioru  
węgla 

1            

2. Forma płatności - przedpłata rozumiana jako wpływ środków pieniężnych na wskazane 
konto Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. przed wysyłką węgla w wysokości odpowiadającej 
wartości wysyłanej partii węgla. 

IV.  Warunki udziału w aukcji: 
1. Udział w aukcji może wziąć Oferent. 
2. Warunkiem dopuszczenia do aukcji nowego Oferenta, o którym mowa w §3 ust 1b) 

Regulaminu jest przesłanie do dnia ………… na adres e-mail aukcje.wegiel@pgg.pl: 
a) wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji, 
b) oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (zgodnie 

z reprezentacją) aktualnych dokumentów rejestrowych:  
• (KRS, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem aukcji),  
• NIP,  
• REGON,  
• oświadczenia przedsiębiorcy w przypadku posiadania statusu pośredniczącego 

podmiotu węgla w świetle art. 16 ust. 3a i 3b  Ustawy o podatku akcyzowym z dnia  
6 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2014.752 j.t. ze zm.),  

• oświadczenia przedsiębiorcy o statusie finalnego nabywcy węglowego w rozumieniu 
art. 2 ust. 23c  Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. 
2014.752. j.t. ze zm.) (pośredniczący podmiot węglowy lub finalny nabywca 
węglowy).  

3. Warunki określone w ust. 2 nie dotyczą przedsiębiorców mających zawarte umowy 
sprzedaży węgla z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. 

4. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji jest jednoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego ogłoszenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w aukcji Oferenta, 
który narusza którekolwiek z postanowień niniejszego ogłoszenia. 

6. Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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V. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Organizator dopuści Oferentów do udziału 
w aukcji elektronicznej, przy czym: 

1. W aukcji mogą brać udział Oferenci posiadający aktywny login i hasło. 
2. Każdy Oferent może dokonać jednego zgłoszenia i posiadać tylko jeden login i hasło. 

VI.  Przebieg aukcji. 
1. Aukcja rozpocznie się dnia ………..... o godz. ………… 
2. Cena wywoławcza jest ceną netto tj. nie obejmuje podatku VAT i podatku akcyzowego. Cena nie 

obejmuje kosztów transportu węgla. Koszty transportu węgla ponosi zwycięzca aukcji. 
3. Czas trwania aukcji: aukcja trwa 30 min – z zastrzeżeniem zapisów ust. 8. 
4. Aukcja obejmuje 1 pozycję 
5. Aukcja odbywa się w formie elektronicznej licytacji, według reguły zwyżkowej. 
6. Minimalne postąpienie wynosi  ……….  złotych za tonę węgla. 
7. Z chwilą wprowadzenia przez Oferenta  – na podstawie loginu i hasła – oferowanej ceny, Oferent 

jest nią związany do czasu przebicia jej przez inną ofertę, złożoną przez innego Oferenta.  
8. Jeżeli w ostatnich 2 minutach czasu trwania aukcji zostanie złożona nowa oferta, to aukcja zostanie 

przedłużona o 2 minuty dogrywki licząc od chwili złożenia oferty. Jeżeli w czasie dogrywki 
zostanie złożona nowa oferta, to aukcja zostanie przedłużona o kolejne 2 minuty dogrywki.  

9. Każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy oferowana cena jest wyższa 
od aktualnie najwyższej ceny zgodnie z ust. 8. 

10. Zamknięcie aukcji następuje wraz z upływem czasu, na który przewidziana była dana aukcja  
z uwzględnieniem czasu ewentualnych dogrywek. 

11. Zwycięzcą aukcji zostaje ten jej uczestnik, który w chwili zamknięcia aukcji oferował najwyższą 
cenę.  

12. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest w terminie do 24 godzin od zakończenia aukcji 
do potwierdzenia wylicytowanej ceny, ilości i terminu odbioru węgla i przesłania na 
adres e-mail aukcje.wegiel@pgg.pl wypełnionego załącznika nr 5 do Regulaminu 
aukcji elektronicznych na sprzedaż węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. 
oraz skontaktowania się z Organizatorem aukcji za pośrednictwem adresu mailowego 
aukcje.wegiel@pgg.pl, przy czym obowiązek kontaktu z Organizatorem dotyczy 
Oferentów, którzy nie mają podpisanej umowy na sprzedaż węgla z Polską Grupą 
Górniczą sp. z o.o. 

VII.  Postanowienia końcowe. 
1. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek, tj.: 

a) odmowy/braku potwierdzenia zaoferowanej w aukcji ceny i ilości węgla, 
b) odmowy podpisania Umowy Sprzedaży Węgla – Aukcje Elektroniczne lub 

nie wystawienia stosownych Zamówień, 
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zastosowania sankcji 
polegających na naliczeniu kar umownych w wysokości 20% wartości netto 
wylicytowanego węgla będącego przedmiotem aukcji.  

2. W przypadku niedokonania odbioru węgla w ilości i okresie określonym na podstawie 
zatwierdzonych wyników aukcji i wynikającym z zawartej Umowy Sprzedaży Węgla – 
Aukcje Elektroniczne lub złożonych Zamówień, Organizator, w uzasadnionych 
przypadkach, wyznacza dodatkowy 14 dniowy termin na dokonanie odbioru węgla. 

3. Niedokonanie odbioru węgla w ilości i okresie określonym na podstawie zatwierdzonych 
wyników aukcji i wynikającym z zawartej Umowy Sprzedaży Węgla – Aukcje 
Elektroniczne lub złożonych Zamówień  z uwzględnieniem ust 2 powyżej, może skutkować:  
a) naliczeniem kosztów składowania niezakupionego węgla w wysokości 0,04 zł/t/dobę 

netto za okres od dnia następnego po ostatnim dniu okresu określonego na podstawie 
zatwierdzonych wyników aukcji i wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży Węgla – 
Aukcje Elektroniczne lub złożonych Zamówień z uwzględnieniem  ust 2 powyżej do dnia 
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zakupienia całości wylicytowanego węgla, nie dłużej niż do 30 dnia licząc od dnia po 
ostatnim dniu tak zdefiniowanego okresu, 

b) naliczeniem kary umownej w wysokości 20% wartości netto niezakupionego węgla 
będącego przedmiotem aukcji po upływie 30 dni licząc od dnia po ostatnim dniu okresu 
określonego na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji i wynikającego z zawartej 
Umowy Sprzedaży Węgla – Aukcje Elektroniczne lub złożonych Zamówień  
z uwzględnieniem  ust 2 powyżej. 

4. Nieodebranie węgla po upływie terminu określonego w  ust 3b) uprawnia Organizatora do 
sprzedaży osobom trzecim niezakupionego węgla będącego przedmiotem aukcji. Oferentowi 
z powyższego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

5. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo odwołania aukcji, zmiany jej warunków a także 
przerwania bez udzielenia przybicia, bez podania przyczyny, oraz zamknięcia aukcji bez 
dokonania wyboru. Oferentom z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

6.   Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy  zamknięto aukcję bez dokonania 
wyboru. 

VIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 
 
…………………………………………………..     ……………….……………… 
Akceptacja Przewodniczącego Komisji                                          Dyrektor Biura HP 
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Załącznik nr 3 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 
W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA SPRZEDA Ż WĘGLA 

 
NAZWA 
FIRMY…………………………………………………………………………………… 
 
ADRES FIRMY…………………………………………………………………………………..... 
 
REGON  …………..…………                NIP ………………………… 
 
W związku z Ogłoszeniem – Specyfikacją węgla przeznaczonego do sprzedaży w aukcji 
elektronicznej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp z o.o. deklarujemy przystąpienie do 
następujących aukcji: 
 

1. nr …………………. 
2. nr …………………. 
3. nr …………………. 
4. nr …………………. 
5. nr …………………. 
6. nr …………………. 
7. nr …………………. 
8. nr …………………. 
9. nr …………………. 
10. nr …………………. 
(…) 

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu aukcji elektronicznych na sprzedaż  

węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. i akceptujemy jego treść. 

 
Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: 

 
 
 

 
imię i nazwisko ………………………          
tel………………..             
e-mail………….………… 
 
 

 
 
Miejscowość, data, …………………………..         

        …………………………………….. 
       Podpis(y) osób upoważnionych  

              do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 4 
UMOWA SPRZEDAŻY WĘGLA-  AUKCJE ELEKTRONICZNE 

NR …………… 

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………………… w ……………. między: 

1. …………………………………………………………………………………………….., 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ……………. pod numerem KRS 
…………………………………,   o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym 
w wysokości …………………….. zł, zwanym w dalszym ciągu  Umowy Kupującym,  
w imieniu i na rzecz którego działają: 

− ………………………….. -  ……………………………… 
− ………………………….. -  ……………………………… 

a 
POLSKĄ GRUPĄ GÓRNICZĄ sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 30, 
40-039 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000544386, NIP 634-283-47-28, REGON 360615984, 
kapitał zakładowy w kwocie 500 050 000,00 zł, zwaną w dalszym ciągu Umowy 
SPRZEDAWCĄ, którego reprezentują: 

− ………………………….. -  ……………………………….. 
− ………………………….. -  ……………………………….. 

Strony Umowy zgodnie postanawiają: 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla z kopalń Sprzedawcy zgodnie z zatwierdzonymi 
wynikami aukcji elektronicznych w ilości uwzględniającej tolerancję ±10%, dokonywana 
przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, będącego pośredniczącym podmiotem węglowym, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1  pkt. 23a  Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku 
akcyzowym (Dz. U. 2014.752 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.  

2. Na podstawie wyników aukcji elektronicznej, Kupujący zobowiązuje się do złożenia 
zamówienia zawierającego w szczególności:  

a. nazwę kopalni 

b. rodzaj transportu, 

c. typ, sortyment, parametry jakościowe węgla (wartość opałowa, popiół, siarka), 

d. ilość, 

e. termin dostaw, 

f. cenę węgla wylicytowaną w aukcji elektronicznej. 

g. numer aukcji elektronicznej, 

h. forma płatności. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem …………. i obowiązuje do …………… 

§ 2. ZADANIA I OBOWI ĄZKI KUPUJ ĄCEGO 
1. Zakup węgla  zgodnie z zamówieniem wystawionym na podstawie zatwierdzonych 

wyników aukcji elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień § 8 Umowy.  
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2.  Składanie zamówień na węgiel zgodnie ze wzorami Sprzedawcy w postaci papierowej lub 
poprzez Portal Klienta dokumentów w postaci elektronicznej (w tym zamówień zgodnie ze 
wzorami Sprzedawcy.) opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.    

3. W przypadku składania zamówień w  postaci elektronicznej, uczestnictwo w prowadzonym 
przez Sprzedawcę elektronicznym Portalu Klienta, stanowiącym system elektronicznej 
wymiany danych między Kupującym a Sprzedawcą oraz informowanie aktualnego 
administratora Portalu Klienta  (w dniu zawarcia Umowy jest nim Centralny Ośrodek 
Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach) oraz Sprzedawcę o osobach upoważnionych do 
składania w imieniu Kupującego oświadczeń woli oraz innych dokumentów w  postaci 
elektronicznej (w tym zamówień) opatrzonych podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz o wszelkich zmianach w gronie tych 
osób.  

§ 3. ZADANIA I OBOWI ĄZKI SPRZEDAWCY  
1. Sprzedaż węgla na podstawie zamówień złożonych przez Kupującego zaakceptowanych przez 

Sprzedawcę.  
2. Wystawianie, na swój koszt, dokumentów przewozowych, zgodnych z zamówieniem 

Kupującego zaakceptowanym przez Sprzedawcę.  
3. Wysyłanie węgla pozbawionego zanieczyszczeń.  
4. Wystawianie certyfikatu jakości węgla na żądanie Kupującego.  

§ 4. WARUNKI DOSTAW  
1. Dostawy węgla realizowane będą w partiach, przy czym przez partię rozumie się węgiel 

tego samego sortymentu, wyceniany według jednakowych parametrów jakościowych 
wysłany z jednej kopalni w jednej przesyłce kolejowej lub w przypadku innego środka 
transportu – sumę tonażu w dobie. 

2. Sprzedaż węgla odbywa się na bazie FCA wagon stacja nadania lub FCA inny środek 
transportu podstawiony przez Kupującego  na punkt załadowczy kopalni realizującej 
wysyłki (INCOTERMS 2010) i nazywana dalej „sprzedażą FCA”. 

3. Przy sprzedaży węgla na bazie FCA, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi  
ze Sprzedającego na Kupującego w momencie, gdy towar został powierzony 
przewoźnikowi. 

4. Podstawą realizacji wysyłek węgla  są zarejestrowane przez Kupującego i zaakceptowane 
przez Sprzedawcę numerowane zamówienia, składane oddzielnie na każdy środek 
transportu i kopalnię realizującą wysyłki wraz ze wskazaniem miejsca odbioru węgla. 

5. Sprzedawca przy sprzedaży FCA wydaje węgiel przewoźnikowi wskazanemu przez 
Kupującego (na koszt i ryzyko Kupującego), przy czym: 

a. jeśli Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia nie dokonają zapłaty  
za przewóz węgla i kosztami tymi zostanie obciążony Sprzedawca, powyższe koszty 
transportu oraz ewentualne naliczone kary obciążą Kupującego, 

b. w przypadku transportu samochodowego wydanie węgla przewoźnikowi następuje na 
podstawie elektronicznego upoważnienia wystawionego przez Kupującego  
w formie papierowej lub poprzez Portal Klienta. 

6. Przeadresowanie przesyłki wagonowej ze stacji docelowej, wskazanej w zamówieniu 
Kupującego, do innej stacji może być dokonane: 
a. przez Kupującego, za zgodą Sprzedawcy, poprzez zmianę zamówienia i wskazanie  

w nim nowego odbiorcy węgla i nowej stacji docelowej; 
b. przez Sprzedawcę, jeżeli odbiorca węgla wskazany w prawidłowo wystawionym liście 

przewozowym odmówi odbioru węgla, a Kupujący po powiadomieniu przez Sprzedawcę 
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o tym fakcie nie wskaże niezwłocznie innego odbiorcy i nowej stacji docelowej. 
W każdym z tych przypadków wszelkie koszty przeadresowania przesyłki (w tym opłaty 
postojowe należne przewoźnikowi oraz koszty przewoźnego) obciążają Kupującego. 

§ 5. CENY 
1. Sprzedaż węgla na warunkach obowiązujących w niniejszej Umowie nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.  
2. Ceny netto węgla wylicytowane w aukcji elektronicznej zatwierdzone będą Decyzjami 

Komisji ds. Aukcji Elektronicznych i wprowadzane  zamówieniami wystawionymi na 
podstawie zatwierdzonych wyników aukcji elektronicznej. 

3. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa i postanowień niniejszej 
Umowy skutkujących naliczeniem Sprzedawcy podatku akcyzowego, Kupujący będzie 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania w kwocie stanowiącej równowartość  zapłaconego 
podatku akcyzowego wraz z odsetkami. 

§ 6. FAKTURY I WARUNKI PŁATNO ŚCI  
1. Sprzedawca wystawia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, faktury zaliczkowe na 

wartość dokonanej przedpłaty na poczet zakupu węgla, dowód dostawy na każdą partię 
węgla wydaną Kupującemu.   

2. Dowód dostawy zawiera informacje o sortymencie węgla, parametrach jakościowych, cenie 
węgla odpowiadającej tym parametrom, tonażu i wartości dostawy, nazwie Kopalni  
wysyłającej węgiel, numerze dokumentu przewozowego danej partii węgla. 

3. Dopuszcza się możliwość wystawienia i przesyłania dokumentów związanych ze sprzedażą 
węgla przez Sprzedawcę w  postaci elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji 
przez Kupującego tego sposobu przesyłania dokumentów poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia.  

4. Do wartości węgla wyliczonej z tonażu i ceny węgla podanej na fakturze Sprzedawca 
doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w okresie 
realizacji Umowy.  

5. Warunkiem realizacji dostaw jest dokonanie przedpłaty w formie przelewów pieniężnych 
na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, w wysokości odpowiadającej wartości 
zamówionej i uzgodnionej z Sprzedawcą partii węgla. Przedpłata powinna być dokonana nie 
później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem wysyłki lub odbioru węgla. 

6. Przed dokonaniem przedpłaty na zakup węgla Strony uzgadniają: 
a. termin dokonania przedpłaty; 
b. wysokość przedpłaty obliczonej według wartości brutto węgla; 
c. planowany termin wysyłki bądź odbioru węgla.  

7. Dokonanie przedpłaty bez powyższych uzgodnień, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku 
wydania węgla w terminie żądanym przez Kupującego, bez obowiązku odszkodowawczego.  

8. Aktualne numery kont bankowych:  
a. Sprzedawcy:  PKO BP S.A. I Oddział Katowice 67 1020 1026 0000 1002 0273 8326 
b. Kupującego: …………………………………………….. 

Sprzedawca dokona zwrotu niewykorzystanych przedpłat na rachunek bankowy wskazany 
przez Kupującego. 

9. Przedpłata powinna zostać potwierdzona przez bank Sprzedawcy przed planowaną wysyłką 
węgla. 

10. Za datę dokonania przedpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy Sprzedawcy. 

11. Faktury korygujące dotyczące zwrotu niewykorzystanej przedpłaty będą wystawiane 
niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego pisma o sposobie rozliczenia wniesionej 
przedpłaty. 
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§ 7. ZASADY REKLAMACJI  

1. Tryb załatwiania reklamacji jakościowych i ilościowych określają „Zasady reklamacji” 
umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego (www.pgg.pl). 

2. W przypadkach nie uregulowanych „Zasadami reklamacji”, o których mowa w ust 1 
niniejszego paragrafu, obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego i prawa 
przewozowego.  

§ 8. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALE ŻYTE 
 WYKONANIE UMOWY  

1. Przyjmuje się Umowę za należycie wykonaną przez Kupującego, jeżeli nie wystąpi żadna 
z przesłanek, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Przesłanką nienależytego wykonania Umowy jest: 
a. niedokonanie zakupu węgla w ilości i okresie określonym na podstawie 

zatwierdzonych wyników aukcji elektronicznej, przy czym Sprzedawca 
w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć dodatkowy 14 dniowy termin na 
dokonanie zakupu węgla, 

b. zakup węgla w ilości mniejszej od określonej na podstawie zatwierdzonych wyników 
aukcji elektronicznej. 

3. W przypadku uznania Umowy za nienależycie wykonaną: 
a. Sprzedawca może naliczyć Kupującemu koszty składowania niezakupionego węgla 

w wysokości 0,04 zł/t/dobę netto za okres od dnia następnego po ostatnim dniu okresu 
określonego na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji z uwzględnieniem ust 2a 
powyżej, do dnia zakupienia całości wylicytowanego węgla, nie dłużej niż do 30 dnia 
licząc od dnia po ostatnim dniu tak zdefiniowanego okresu, 

b. Sprzedawca może naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto 
niezakupionego węgla po upływie 30 dni licząc od dnia po ostatnim dniu okresu 
określonego na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji z uwzględnieniem ust 2a 
powyżej. 

4. Nieodebranie węgla po upływie terminu określonego w  ust 3b) powyżej uprawnia 
Sprzedawcę do sprzedaży osobom trzecim niezakupionego węgla będącego przedmiotem 
aukcji. Kupującemu z powyższego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

5. Zapłata kar umownych i kosztów składowania niezakupionego węgla, o których mowa 
w ust 3 niniejszego paragrafu nastąpi w terminie 21 dni od daty wezwania Kupującego do ich 
zapłaty. 

6. Od decyzji Sprzedającego nie przysługują środki odwoławcze. 
§ 9. SIŁA WYŻSZA 

Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych 
na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie 
od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy 
zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie 
zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, 
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.  
Nie uznaje się za siłę wyższą brak siły roboczej, materiałów chyba, że jest to spowodowane siłą 
wyższą. 

§ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
oraz prawa przewozowego.  
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2. Spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy, których Strony nie zdołają rozwiązać  
w drodze polubownej, rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby 
Sprzedającego.  

§ 11. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWI ĄZKÓW  

1. Przeniesienie wynikających z Umowy praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron,  
w szczególności wierzytelności wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga zgody 
drugiej Strony.  

2. Wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę 
trzecią Strona może uzależnić ją od spełnienia określonych warunków przez Stronę 
wnioskującą takie przeniesienie.  

3. W przypadku przekształcenia własnościowego albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa jednej 
ze Stron, obie Strony i/lub ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnim 
obowiązującym brzmieniu.  

§ 12. POUFNOŚĆ 
1. Strony będą  traktować treść Umowy oraz załączników do niej jako poufną. Przekazywanie 

tych treści lub informacji dotyczących tych treści stronom trzecim, bez pisemnej zgody 
drugiej Strony, nie jest dozwolone. 

2. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do informacji: 

a. które staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy, 
b. które zostaną ujawnione osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony, 
c. których ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub nakazane przez właściwy 

sąd, pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi o tym obowiązku drugą Stronę 
przed takim ujawnieniem, 

d. których ujawnienie jest wymagane przez organ władzy wykonawczej bądź 
ustawodawczej,  

e. których ujawnienie na rzecz jej podmiotów zależnych, doradców lub banków zostanie 
uznane przez Stronę za konieczne i właściwe, pod warunkiem, że podobne zobowiązanie 
do zachowania poufności takich informacji zostanie nałożone na taki podmiot zależny, 
doradców lub banki. 

§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie 
w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych 
środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
2015.2135 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać 
urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U. 2004.100.1024). 

2. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron Umowy 
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne 
upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.  

3. Strony oświadczają, że dane osobowe Stron Umowy zostaną wykorzystane wyłącznie  
w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

§ 14. OŚWIADCZENIA STRON  

1. Strony zobowiązują się do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z obrotem 
wyrobami węglowymi wynikającymi z zapisów Ustawy i przepisów wykonawczych. 
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2. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając należytej staranności 
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych, warunków 
handlowych określonych w Umowie oraz w zapisach Ustawy. 

3. Sprzedawca oświadcza, że 
a. jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 634-283-47-28 
b. posiada pisemne powiadomienie Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach  

o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy 
z dnia 25.04.2016 r.,  

c. posiada pisemne potwierdzenie, wydane w dniu 09.05.2016r. przez Naczelnika Urzędu 
Celnego w Katowicach o przyjęciu powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 
gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy  
sygn. nr 331000-UAGS.8120.234.2016.IT 

d. niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaprzestaniu lub utracie prawa do prowadzenia 
działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy oraz o zmianie danych 
zawartych w pisemnym potwierdzeniu o którym mowa w ust 3c niniejszego paragrafu.  

4. Kupujący oświadcza, że: 

a. jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym …………………. 

b. posiada pisemne powiadomienie Naczelnika Urzędu Celnego w ……………  
o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy 
z dnia ……………. 

c. posiada pisemne potwierdzenie, wydane w dniu …………… przez Naczelnika Urzędu 
Celnego w …….. o przyjęciu powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 
gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy (Art. 31a ust. 3 pkt. 2),  

d. niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o zaprzestaniu lub utracie prawa do 
prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy oraz  
o zmianie danych zawartych w pisemnym potwierdzeniu o którym mowa w ust 4 c 
niniejszego paragrafu.  

e. ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za niedochowanie z własnej winy 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Ustawy oraz aktów wykonawczych do 
Ustawy. 

 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych miedzy Stronami w związku  
z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich 
rozwiązania poprzez negocjacje. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają 
sporządzenia aneksu w formie przewidzianej dla sporządzenia Umowy pod rygorem 
nieważności. 

3. Umowę sporządzono w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

Sprzedawca        Kupujący 
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Załącznik nr 4A 
 

UMOWA SPRZEDAŻY WĘGLA - AUKCJE ELEKTRONICZNE 
NR ……………….. 

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………………… w ….……… między: 

1. ………………………………………………………………………………………….., 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ……………. pod numerem KRS 
……………………………………, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym 
w wysokości …………………….. zł, zwanym w dalszym ciągu  Umowy Kupującym, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

− ………………………….. -  ……………………………….. 
− ………………………….. -  ……………………………… 

a 
POLSKĄ GRUPĄ GÓRNICZĄ sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 30, 
40-039 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000544386, NIP 634-283-47-28, REGON 360615984, 
kapitał zakładowy w kwocie 500 050 000,00 zł, zwaną w dalszym ciągu Umowy 
SPRZEDAWCĄ, którego reprezentują: 

− ………………………….. -  ……………………………….. 
− ………………………….. -  ……………………………….. 

−  

Strony Umowy zgodnie postanawiają: 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla z kopalń Sprzedawcy zgodnie z zatwierdzonymi 

wynikami aukcji elektronicznych w ilości uwzględniającej tolerancję ±10%,, dokonywana 
przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, będącego finalnym nabywcą węglowym, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1  pkt. 23c  Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym 
(Dz.U. 2014.752 z późn. zm) zwanej dalej „Ustawą”.  

2. Na podstawie wyników aukcji elektronicznej, Kupujący zobowiązuje się do złożenia 
zamówienia zawierającego w szczególności:  

a. nazwę kopalni 

b. rodzaj transportu, 

c. typ, sortyment, parametry jakościowe węgla (wartość opałowa, popiół, siarka), 

d. ilość, 

e. termin dostaw, 

f. cenę węgla wylicytowaną w aukcji elektronicznej. 

g. numer aukcji elektronicznej, 

h. forma płatności. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem …….. i obowiązuje do ………………. 
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§ 2. ZADANIA I OBOWI ĄZKI KUPUJ ĄCEGO 
1. Zakup węgla zgodnie z zamówieniem wystawionym na podstawie zatwierdzonych wyników 

aukcji elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień § 8 Umowy.  
2.  Składanie zamówień na węgiel zgodnie ze wzorami Sprzedawcy w postaci papierowej lub 

poprzez Portal Klienta dokumentów w  postaci elektronicznej (w tym zamówień zgodnie ze 
wzorami Sprzedawcy) opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

3. W przypadku składania zamówień w  postaci elektronicznej, uczestnictwo w prowadzonym 
przez Sprzedawcę elektronicznym Portalu Klienta, stanowiącym system elektronicznej 
wymiany danych między Kupującym, a Sprzedawcą oraz informowanie aktualnego 
administratora Portalu Klienta  (w dniu zawarcia Umowy jest nim Centralny Ośrodek 
Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach) oraz Sprzedawcę o osobach upoważnionych 
do składania w imieniu Kupującego oświadczeń woli oraz innych dokumentów w  postaci 
elektronicznej (w tym zamówień) opatrzonych podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz o wszelkich zmianach w gronie tych 
osób.  

§ 3. ZADANIA I OBOWI ĄZKI SPRZEDAWCY  

1. Sprzedaż węgla na podstawie zamówień złożonych przez Kupującego zaakceptowanych 
przez Sprzedawcę. 

2. Wystawianie, na swój koszt, dokumentów przewozowych, zgodnych z zamówieniem 
Kupującego zaakceptowanym przez Sprzedawcę. 

3. Wysyłanie węgla pozbawionego zanieczyszczeń. 
4. Wystawianie certyfikatu jakości węgla na żądanie Kupującego. 

§ 4. WARUNKI DOSTAW  

1. Dostawy węgla realizowane będą w partiach, przy czym przez partię rozumie się węgiel 
tego samego sortymentu, wyceniany według jednakowych parametrów jakościowych 
wysłany z jednej kopalni w jednej przesyłce kolejowej lub w przypadku innego środka 
transportu – sumę tonażu w dobie.  

2. Sprzedaż węgla odbywa się na bazie FCA wagon stacja nadania lub FCA inny środek 
transportu podstawiony przez Kupującego na punkt załadowczy kopalni realizującej 
wysyłki (INCOTERMS 2010) i nazywana dalej „sprzedażą FCA”.  

3. Przy sprzedaży węgla na bazie FCA, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi  
ze Sprzedającego na Kupującego w momencie, gdy towar został powierzony 
przewoźnikowi.  

4. Podstawą realizacji wysyłek węgla są zarejestrowane przez Kupującego i zaakceptowane 
przez Sprzedawcę numerowane zamówienia, składane oddzielnie na każdy środek 
transportu i kopalnię realizującą wysyłki wraz ze wskazaniem miejsca odbioru węgla.  

5. Sprzedawca wystawia dokument dostawy wyrobów węglowych, sporządzony zgodnie  
z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji 
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 
warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy w oparciu 
o informacje przekazane przez Kupującego i wysyła pocztą egzemplarz przeznaczony 
dla Kupującego. 

6. Sprzedawca przy sprzedaży FCA wydaje węgiel przewoźnikowi wskazanemu przez 
Kupującego (na koszt i ryzyko Kupującego), przy czym: 

a. jeśli Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia nie dokonają zapłaty za 
przewóz węgla i kosztami tymi zostanie obciążony Sprzedawca, powyższe koszty 
transportu oraz ewentualne naliczone kary obciążą Kupującego;  
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b. w przypadku transportu samochodowego wydanie węgla przewoźnikowi następuje 
na podstawie elektronicznego upoważnienia wystawionego przez Kupującego w 
formie papierowej lub poprzez Portal Klienta;  

7. Przeadresowanie przesyłki wagonowej ze stacji docelowej, wskazanej w zamówieniu 
Kupującego, do innej stacji może być dokonane: 

a. przez Kupującego, za zgodą Sprzedawcy, poprzez zmianę zamówienia i wskazanie 
w nim nowego odbiorcy węgla i nowej stacji docelowej;  

b. przez Sprzedawcę, jeżeli odbiorca węgla wskazany w prawidłowo wystawionym 
liście przewozowym odmówi odbioru węgla, a Kupujący po powiadomieniu przez 
Sprzedawcę o tym fakcie nie wskaże niezwłocznie innego odbiorcy i nowej stacji 
docelowej. W każdym z tych przypadków wszelkie koszty przeadresowania 
przesyłki (w tym opłaty postojowe należne przewoźnikowi oraz koszty 
przewoźnego) obciążają Kupującego.  

§ 5. CENY 

1. Ceny netto węgla wylicytowane w aukcji elektronicznej dla sprzedaży zwolnionej od akcyzy 
zatwierdzone będą Decyzjami Komisji ds. Aukcji Elektronicznych i wprowadzone 
złożonym zamówieniem wystawionym na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji 
elektronicznej. 

2. W przypadku realizacji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub w przypadku 
utraty prawa do zwolnienia od akcyzy, Sprzedawca do cen, o których mowa w ust 1 
niniejszego paragrafu doliczy podatek akcyzowy w wysokości określonej przepisami. 

3. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa i postanowień niniejszej 
Umowy skutkujących naliczeniem Sprzedawcy podatku akcyzowego, Kupujący będzie 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania w kwocie stanowiącej równowartość zapłaconego 
podatku akcyzowego wraz z odsetkami. 

§ 6. FAKTURY I WARUNKI PŁATNO ŚCI  

1. Sprzedawca wystawia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, faktury zaliczkowe 
na wartość dokonanej przedpłaty na poczet zakupu, dowód dostawy na każdą partię węgla 
wydaną Kupującemu. 

2. Dowód dostawy zawiera informacje o sortymencie węgla, parametrach jakościowych, 
cenie węgla odpowiadającej tym parametrom, tonażu i wartości dostawy, nazwie Kopalni  
wysyłającej węgiel, numerze dokumentu przewozowego danej partii węgla. 

3. Dopuszcza się możliwość wystawienia i przesyłania dokumentów związanych ze 
sprzedażą węgla przez Sprzedawcę w  postaci elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej 
akceptacji przez Kupującego tego sposobu przesyłania dokumentów poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia.  

4. Do wartości węgla wyliczonej z tonażu i ceny węgla podanej na fakturze Sprzedawca 
doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w okresie 
realizacji Umowy.  

5. Warunkiem realizacji dostaw jest dokonanie przedpłaty w formie przelewów pieniężnych 
na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, w wysokości odpowiadającej wartości 
zamówionej i uzgodnionej z Sprzedawcą partii węgla. Przedpłata powinna być dokonana 
nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem wysyłki lub odbioru węgla.  

6. Przed dokonaniem przedpłaty na zakup węgla Strony uzgadniają:  
a. termin dokonania przedpłaty;  
b. wysokość przedpłaty obliczonej według wartości brutto  
c. planowany termin wysyłki bądź odbioru węgla.  
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7. Dokonanie przedpłaty bez powyższych uzgodnień, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku 
wydania węgla w terminie żądanym przez Kupującego, bez obowiązku 
odszkodowawczego.  

8. Aktualne numery kont bankowych:  
a. Sprzedawcy:  PKO BP S.A. I Oddział Katowice 67 1020 1026 0000 1002 0273 8326 
b. Kupującego: …………………………………………………………………….. 
Sprzedawca dokona zwrotu niewykorzystanych przedpłat na rachunek bankowy wskazany 
przez Kupującego. 

9. Przedpłata powinna zostać potwierdzona przez bank Sprzedawcy przed planowaną 
wysyłką węgla. 

10. Za datę dokonania przedpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy Sprzedawcy. 

11. Faktury korygujące dotyczące zwrotu niewykorzystanej przedpłaty będą wystawiane 
niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego pisma o sposobie rozliczenia wniesionej 
przedpłaty. 

 
§ 7. ZASADY REKLAMACJI  

1. Tryb załatwiania reklamacji jakościowych i ilościowych określają „Zasady reklamacji” 
umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego (Sprzedającego www.pgg.pl).  

2. W przypadkach nie uregulowanych „Zasadami reklamacji”, o których mowa w ust 1 
niniejszego paragrafu, obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego i prawa 
przewozowego.  

§ 8. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB  NIENALE ŻYTE 
 WYKONANIE UMOWY  

1. Przyjmuje się Umowę za należycie wykonaną przez Kupującego, jeżeli nie wystąpi żadna 
z przesłanek, o których mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu. 

2. Przesłanką nienależytego wykonania Umowy jest: 
a. niedokonanie zakupu węgla w ilości i okresie określonym na podstawie 

zatwierdzonych wyników aukcji elektronicznej, przy czym Sprzedawca 
w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć dodatkowy 14 dniowy termin na 
dokonanie zakupu węgla, 

b. zakup węgla w ilości mniejszej od określonej na podstawie zatwierdzonych wyników 
aukcji elektronicznej. 

3. W przypadku uznania Umowy za nienależycie wykonaną: 
a. Sprzedawca może naliczyć Kupującemu koszty składowania niezakupionego węgla 

w wysokości 0,04 zł/t/dobę netto za okres od dnia następnego po ostatnim dniu okresu 
określonego na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji z uwzględnieniem ust 2a 
powyżej do dnia zakupienia całości wylicytowanego węgla, nie dłużej niż do 30 dnia 
licząc od dnia po ostatnim dniu tak zdefiniowanego okresu, 

b. Sprzedawca może naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto 
niezakupionego węgla po upływie 30 dni licząc od dnia po ostatnim dniu okresu 
określonego na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji z uwzględnieniem ust 2a 
powyżej. 

4. Nieodebranie węgla po upływie terminu określonego w  ust 3b powyżej uprawnia 
Sprzedawcę do sprzedaży osobom trzecim niezakupionego węgla będącego przedmiotem 
aukcji. Kupującemu z powyższego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. Zapłata kar 
umownych i kosztów składowania niezakupionego węgla, o których mowa w ust 3 
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niniejszego paragrafu nastąpi w terminie 21 dni od daty wezwania Kupującego do ich 
zapłaty. 

5. Od decyzji Sprzedającego nie przysługują środki odwoławcze. 

§ 9. SIŁA WYŻSZA 
Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na 
czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od 
woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy 
zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie 
zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, 
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.  
Nie uznaje się za siłę wyższą brak siły roboczej, materiałów chyba, że jest to spowodowane siłą 
wyższą. 

§ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz prawa przewozowego.  
2. Spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy, których Strony nie zdołają rozwiązać  

w drodze polubownej, rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby 
Sprzedającego.  

§ 11. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWI ĄZKÓW  
1. Przeniesienie wynikających z Umowy praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron,  

w szczególności wierzytelności wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga zgody 
drugiej Strony.  

2. Wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę 
trzecią Strona może uzależnić ją od spełnienia określonych warunków przez Stronę 
wnioskującą takie przeniesienie.  

3. W przypadku przekształcenia własnościowego albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
jednej ze Stron, obie Strony i/lub ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej 
ostatnim obowiązującym brzmieniu.  

§ 12. POUFNOŚĆ 

1. Strony będą  traktować treść Umowy oraz załączników do niej jako poufną. Przekazywanie 
tych treści lub informacji dotyczących tych treści stronom trzecim, bez pisemnej zgody 
drugiej Strony, nie jest dozwolone. 

2. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do informacji: 
a. które staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy, 
b. które zostaną ujawnione osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony, 
c. których ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub nakazane przez właściwy sąd, 

pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi o tym obowiązku drugą Stronę przed 
takim ujawnieniem, 

d. których ujawnienie jest wymagane przez organ władzy wykonawczej bądź ustawodawczej,  
e. których ujawnienie na rzecz jej podmiotów zależnych, doradców lub banków zostanie 

uznane przez Stronę za konieczne i właściwe, pod warunkiem, że podobne zobowiązanie 
do zachowania poufności takich informacji zostanie nałożone na taki podmiot zależny, 
doradców lub banki. 

§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie  
w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych  
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i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach 
informatycznych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2015.2135 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny 
odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U. 
2004.100.1024). 

2. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron Umowy 
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne 
upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych. 

3. Strony oświadczają, że dane osobowe Stron Umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w 
celu realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 14. OŚWIADCZENIA STRON  

1. Strony zobowiązują się do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z obrotem 
wyrobami węglowymi wynikającymi z zapisów Ustawy i przepisów wykonawczych. 

2. Zamiarem i intencją Stron jest spełnienie warunków przewidzianych w Ustawie 
pozwalających na zastosowanie zwolnienia od akcyzy czynności podlegających 
opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe objęte niniejszą Umową. 

3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając należytej staranności   
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych, warunków 
handlowych określonych w Umowie oraz w zapisach Ustawy. 

4. Sprzedawca oświadcza, że:  
a. jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 634-283-47-28,  
b. posiada pisemne powiadomienie Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach  

o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy 
z dnia 25.04.2016 r.,  

c. posiada pisemne potwierdzenie, wydane w dniu 09.05.2016r. przez Naczelnika Urzędu 
Celnego w Katowicach o przyjęciu powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 
gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy  
sygn. nr 331000-UAGS.8120.234.2016.IT 

d. niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaprzestaniu lub utracie prawa do prowadzenia 
działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy oraz o zmianie danych 
zawartych w pisemnym potwierdzeniu o którym mowa w ust 3c niniejszego paragrafu.  
 

5. Kupujący oświadcza, że:  

a. jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym …………………  

b. jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 23c ustawy  
o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014.752 ze zm.), a nabywane wyroby węglowe 
przeznaczone będą do celów opisanych w art. 31a. ust 1 Ustawy, w szczególności 
do celów określonych w art. 31a ust 1 pkt ……… Ustawy, 

c. zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem podpisu, o którym mowa  
w art. 31a ust 4 Ustawy oraz potwierdza nabycie każdej wydanej na podstawie Umowy 
ilości wyrobów węglowych, co uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od żądania 
składania podpisu i potwierdzania nabycia na poszczególnych dokumentach dostawy 
wystawianych przez Sprzedawcę na podstawie Ustawy, 

d. niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o zmianie stanu określonego w pkt b. powyżej, 
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e. w przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż 
wskazane w pkt b powyżej, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty 
podatku akcyzowego od tych wyrobów na zasadach przewidzianych w Ustawie. 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych miedzy Stronami w związku  
z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich 
rozwiązania poprzez negocjacje.  

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają 
sporządzenia aneksu w formie przewidzianej dla sporządzenia Umowy pod rygorem 
nieważności. 

3. Umowę sporządzono w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Sprzedawca      Kupujący 
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Załącznik nr 5 
 

               Data ..………………. 
POTWIERDZENIE 

Niniejszym potwierdzamy wylicytowaną cenę netto, ilość i termin odbioru węgla: 
 
(Nazwa i adres firmy)…………………………………………………………………………….. 
 
w aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. n/w: 
 

1. nr …………………. 
2. nr …………………. 
3. nr …………………. 
4. nr …………………. 
5. nr …………………. 
6. nr …………………. 
7. nr …………………. 
8. nr …………………. 
9. nr …………………. 
10. nr …………………. 
(…) 

Zobowiązujemy się do zakupu wylicytowanego węgla na warunkach określonych  
w Regulaminie aukcji elektronicznych na sprzedaż węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej  
sp. z o.o. zgodnych z wynikiem w/w aukcji. 
 
Oświadczamy, że jesteśmy: 
 
1. Pośredniczącym podmiotem węglowym - art. 2 ust. 1 pkt. 23a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

roku o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014.752 ze zm.)* 
 

2. Finalnym nabywcą węglowym - art. 2 ust. 1 pkt. 23c ustawy o podatku akcyzowym 
(Dz.U.2014.752 ze zm.), a nabywane wyroby węglowe przeznaczone będą do celów 
opisanych w art. 31a. ust 1 Ustawy, w szczególności do celów określonych w art. 31a ust 1 
pkt Ustawy *  

 
 
 
 
 

      …………………………….. 
Podpis(y) osób upoważnionych 

do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 6 
 

Data ………………… 
DECYZJA KOMISJI nr …   

 ZATWIERDZAJ ĄCA WYNIKI AUKCJI 
 

Lp 
Data 
aukcji 

Numer 
aukcji 

KWK 
Sortyment 

węgla 
Klasa/ 

Przedział 
Rodz. 

transportu 

Tonaż 
wylicytowany 

(t) 

Cena 
wylicytowana 

(zł/t) 

Termin 
odbioru 
węgla 

Numer 
CKK 

Nazwa firmy 

1 
 

          

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 
 
Podpisy Komisji ds. aukcji elektronicznych sprzedaży węgla: 
 
 
Przewodniczący Komisji   …………………   ………………… 
       (imię i nazwisko)    podpis 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji  …………………   ………………… 
       (imię i nazwisko)    podpis 
 
Członek Komisji     …………………   ………………… 
       (imię i nazwisko)    podpis 
 
Członek Komisji     …………………   ………………… 
       (imię i nazwisko)    podpis 
 
 
Koordynator    …………………   ………………… 
       (imię i nazwisko)    podpis 
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Załącznik nr 7 
ZAMÓWIENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
POŚREDNICZĄCY PODMIOT W ĘGLOWY (PPW) 

 

 

AUK-SW/……/………….
z dnia -

(dzień-miesiąc-rok)

Nr HSZ/………..…………………………………

 

Z A M A W  I A J Ą C Y / P Ł A T N I K Sąd Rejonowy Wydział

w

ZAMÓWIENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ PO ŚREDNICZĄCY PODMIOT WĘGLOWY (PPW) D O S T A W C A

sortyment………………………….                                                                                                                                              
na warunkach FCA - kopalnia wg Incoterms 2010

Polska Grupa Górnicza                 
Sp. z  o.o. 

ul. Powstańców 30
40-039 Katowice                                                            

NUMER AUKCJI

 Realizacja z KWK  

REGON

Bank:

KRS

NIP

Nr konta bankowego:

ść kapitału zakładowego:

i kapitału wpłaconego:

O D B I O R C A :

REGON

NIP

Nr telefonu:

Środek transportu: kolej/ samochód* Bocznica:
Stacja PKP:

Uwagi do listu przewozowego:

Rodzaj, seria wagonów:

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Typ Sortyment  Qir [MJ/kg]  Armax[%] Str max Ilość [t] Termin odbioru

Oświadczenie zamawiającego:
-W yrażam zgodę na stosowanie dla węgla zakupionego w ramach niniejszego zamówienia warunków  składania reklamacji 
jakościowych lub  ilościowych obowiązujących w PGG Sp. z o.o. - www.pgg.pl
- Zgodnie z paragrafem 19 ust. 2 i 3 RPT zobowiązuję się do zwrotu kosztów poniesionych przez Nadawcę (dotyczy tylko 
transp.wagonowego)                                                                                                                                                                                                                                         
- Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym zleceniem przedysponowania wagonu/ wagonów

pzedpłata ……………

Oświadczenie PPW, zgodnie z Ustawą z dnia 12 lipca 2013 roku poz. 939

Oświadczamy, że posiadamy oraz utrzymujemy na gruncie znowelizowanych przepisów Ustawy o podatku akcyzowym
z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. 2011.108.626), obowiązujące od dnia 20 września 2013 roku status Pośredniczącego Podmiotu
Węglowego, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 23a ustawy o podatku akcyzowym, udokumentowany potwierdzeniem przyjęcia
powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy wydanym przez Naczelnika
Urzędu Celnego w .......................................... z dnia .......................................

Odległość pomiędzy 
stacją nadania KWK, 

a stacją odbiorczą

Nr Zlecenia: 

……..km
Upoważniam do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu

* niepotrzebne skreślić

   Podpis Zamawiającego / Płatnika(zgodnie z reprezentacją) Adnotacje KWK

Uwagi Zamawiającego / Płatnika: Adnotacje Centrali 

Forma płatności Cena [zł/t]
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Załącznik nr 7A 

ZAMÓWIENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
FINALNY NABYWCA W ĘGLOWY (FNW) 

AUK-SW/……/………….
z dnia -

(dzień-miesiąc-rok)

Nr HSZ/………..…………………………………

 

w

KRS

i kapitału wpłaconego:

ść kapitału zakładowego:

NIP

REGON

Nr konta bankowego:

Bank:

* niepotrzebne skreślić

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Oświadczenie zamawiającego:
-W yrażam zgodę na stosowanie dla węgla zakupionego w ramach niniejszego zamówienia warunków  składania reklamacji 
jakościowych lub  ilościowych obowiązujących w PGG Sp. z o.o. - www.pgg.pl
- Zgodnie z paragrafem 19 ust. 2 i 3 RPT zobowiązuję się do zwrotu kosztów poniesionych przez Nadawcę (dotyczy tylko 
transp.wagonowego)                                                                                                                                                                                                                                              
- Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym zleceniem przedysponowania wagonu/ wagonów

Upoważniam do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu

Stacja PKP:

Uwagi do listu przewozowego:

O D B I O R C A :

   Podpis Zamawiającego / Płatnika(zgodnie z reprezentacją)

ZAMÓWIENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ FINALNY NABYWCA  WĘGLOWY (FNW) D O S T A W C A

Polska Grupa Górnicza                 
Sp. z  o.o. 

ul. Powstańców 30
40-039 Katowice                                                             

 Realizacja z KWK  

Sąd Rejonowy Wydział

sortyment………………………….                                                                                                                                                                         
na warunkach FCA - kopalnia wg Incoterms 2010

NIP

Z A M A W  I A J Ą C Y / P Ł A T N I K

REGON

Termin odbioruTyp

Cena [zł/t]

Adnotacje Centrali 

Forma płatności

Uwagi Zamawiającego / Płatnika:

**  - Oświadczam, że przemieszczanie wyrobów węglowych objętych niniejszym zamówieniem odbędzie się w związku z naszą 
sprzedażą węgla do podmiotu odbierającego, wskazanego w pozycji 9 i 10 dokumentu dostawy.

…………………………………………
Podpis  Pośrednicząceg o Po dmiotu Węglowego ( lub osoby upoważnionej)

w przypadku zwolnienia - poniżej podstawa prawna wraz z opisem przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia 

Kod Podstawa prawna Krótki opis

Obrót węglem odpowiedź zaznaczyć"X"

Nr telefonu:

Środek transportu: kolej/ samochód* Bocznica:

Art.31a.ust.2.pkt 1 W procesie produkcji energii elektrycznej

PPW Art.31a.ust.1.pkt 1
Sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju  

pośredniczącemu podmiotowi węglowemu **

PPW Art.31a.ust.1.pkt 2 
Dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych 

przez ppw **

NUMER AUKCJI

Sortyment  Qir [MJ/kg]  Armax[%] Ilość [t]Str max

ECO Art.31a.ust.2.pkt 8 Przez zakłady energochłonne do celów opałowych

PR Art.31a.ust.2.pkt 6 W pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie

RC Art.31a.ust.2.pkt 7
W procesach mineralogicznych, elektrolitycznych, i 

metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej                            

PTPK Art.31a.ust.2.pkt 4 Do przewozu towarów i pasażerów koleją
WCEE Art.31a.ust.2.pkt 5 Do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

PWE Art.31a.ust.2.pkt 2

……..km

Oświadczenie w/s akcyzy zgodnie z Ustawą  z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym z późniejszymi zmianami

Rodzaj, seria wagonów:

pzedpłata ……………

Adnotacje KWK
Nr Zlecenia: 

Odległość pomiędzy 
stacją nadania KWK, 

a stacją odbiorczą

OS Art.31a.ust.2.pkt 9

Przez podmioty gospodarcze, w których 

wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące 

do osiągnięcia celów dotyczących ochrony 

środowiska lub do podwyższenia efektywności 

energetycznej

W procesie produkcji wyrobów energetycznych

UW Art.31a.ust.2.pkt 3

Przez gospodarstwa domowe, organy administracji 
publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty 

sytemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty 
lecznicze o działalności leczniczej, jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o 
działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

PPW Art.31a.ust.1.pkt 5 Eksport wyrobów węglowych przez ppw **

Wyroby węglowe zużywane :
PEE

 
 
 
 

 


